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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดอำนาจเจริญ 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1.โครงการสรางรายได

สรางปาพัฒนาชุมชน  
 ปาชุมชน ในพื้นที ่7 
อำเภอในจังหวัด
อำนาจเจริญ  

           
500,000  

  -สงเสริมการ
เพาะชำกลาไมมี
คา และพืชกินได
ปลูกเสริมในพื้นที่
ปาชุมชน  ไม
นอยกวา 500 ไร   

        
1,000,00
0  

  -สนับสนุนการ
ปลูกพืชกินไดใน
ปาชุมชนและปา
สาธารณประโย
ชนสรางแหลง
อาหารของ
ชุมชน   
ไมนอยกวา 
1,000 ไร   

         
1,000,00
0  

  -สนับสนุนการ
ปลูกพืชกินไดใน
ปาชุมชนและปา
สาธารณประโยชน
สรางแหลงอาหาร
ของชุมชน   
ไมนอยกวา 1,000 
ไร   

            
1,000,00
0  

  -สนับสนุนการ
ปลูกพืชกินไดใน
ปาชุมชนและปา
สาธารณประโยช
นสรางแหลง
อาหารของชุมชน  
ไมนอยกวา 
1,000 ไร   

      
1,000,00
0 

  -สนับสนุนการ
ปลูกพืชกินไดใน
ปาชุมชนและปา
สาธารณประโยช
นสรางแหลง
อาหารของชุมชน    
ไมนอยกวา 
1,000 ไร   

สนง.ทสจ.อจ 

F1A1  2.โครงการฟนฟูบำรุงปา
ปลูกในพื้นที่จังหวัด
อำนาจเจริญ  

อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ และ
อำเภอปทุมราชวงศา  

          
2,024,00
0  

 -บำรุงดูแลรักษา
ปาตนน้ำที่ปลูก
จำนวน 2,000 ไร  

        
2,024,00
0  

 -บำรุงดูแล
รักษาปาตนนำ้ที่
ปลูกจำนวน 
2,000 ไร  

         
2,024,00
0  

 -บำรุงดูแลรักษา
ปาตนน้ำที่ปลูก
จำนวน 2,000 ไร  

            
2,024,00
0  

 -บำรุงดูแลรักษา
ปาตนน้ำที่ปลูก
จำนวน 2,000 ไร  

      
2,024,00
0 

 -บำรุงดูแลรักษา
ปาตนน้ำที่ปลูก
จำนวน 2,000 
ไร  

สนง.ทสจ.อจ 

F1A1 3.โครงการเสริมสรางการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดอำนาจเจริญ  

 ปาชุมชน ในพื้นที ่7 
อำเภอในจังหวัด
อำนาจเจริญ  

          
1,000,00
0  

 สนับสนุน
สงเสริมการปลูก
ปาเสริมปา
ธรรมชาติ/เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวไม
นอยกวา 1,200 
ไร 

        
1,000,00
0  

 สนับสนุน
สงเสริมการปลูก
ปาเสริมปา
ธรรมชาติ/เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวไม
นอยกวา 1,200 
ไร 

         
1,000,00
0  

 สนับสนุนสงเสริม
การปลูกปาเสริม
ปาธรรมชาติ/เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวไม
นอยกวา 1,200 
ไร 

            
1,000,00
0  

 สนับสนุน
สงเสริมการปลูก
ปาเสริมปา
ธรรมชาติ/เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวไม
นอยกวา 1,200 
ไร 

      
1,000,00
0 

 สนับสนุน
สงเสริมการปลูก
ปาเสริมปา
ธรรมชาติ/เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวไม
นอยกวา 1,200 
ไร 

สนง.ทสจ.อจ 

F1A1 4.โครงการปองกันและ
ปราบปรามการตัดไม
ทำลายปาระดับจังหวัด 

เครือขายปาชุมชน 100 
หมูบาน ในพื้นทีจ่ังหวัด
อำนาจเจริญ  

            
200,000  

 สรางความรู
ความเขาใจให
ชุมชนเกี่ยวกบั
กฎหมายปาไม 
พ.ร.บ ปาชุมชน 
การดูแลปองกัน
การตัดไมทำลาย
ปา  

          
200,000  

 สรางความรู
ความเขาใจให
ชุมชนเกี่ยวกบั
กฎหมายปาไม 
พ.ร.บ ปาชุมชน 
การดูแลปองกัน
การตัดไมทำลาย
ปา  

           
200,000  

 สรางความรูความ
เขาใจใหชุมชน
เกี่ยวกบักฎหมาย
ปาไม พ.ร.บ ปา
ชุมชน การดูแล
ปองกันการตัดไม
ทำลายปา  

              
200,000  

 สรางความรู
ความเขาใจให
ชุมชนเกี่ยวกบั
กฎหมายปาไม 
พ.ร.บ ปาชุมชน 
การดูแลปองกัน
การตัดไมทำลาย
ปา  

         
200,000 

 สรางความรู
ความเขาใจให
ชุมชนเกี่ยวกบั
กฎหมายปาไม 
พ.ร.บ ปาชุมชน 
การดูแลปองกัน
การตัดไมทำลาย
ปา  

สนง.ทสจ.อจ 

F1A1 5.โครงการเพาะไมมีคา 4 
ลานกลา ปลุกปาให
จังหวัด  
 

 

 เครือขายปาชุมชนใน
พื้นที่จังหวัด
อำนาจเจริญ 7 อำเภอ  

            
2,900,00
0  

 -สนันสนุนการ
เพาะกลาไมมีคา
จำนวน 1 ลาน
กลาเพื่อ
สนับสนุนการ

         
2,900,00
0  

 -สนันสนุนการ
เพาะกลาไมมีคา
จำนวน 1 ลาน
กลาเพื่อสนับสนุน
การปลูกในพื้นที่

            
2,900,00
0  

 -สนันสนุนการ
เพาะกลาไมมีคา
จำนวน 1 ลาน
กลาเพื่อสนับสนุน
การปลูกในพื้นที่

      
2,900,00
0 

 -สนันสนุนการ
เพาะกลาไมมีคา
จำนวน 1 ลาน
กลาเพื่อ
สนับสนุนการ

สนง.ทสจ.อจ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปลูกในพื้นที่
จังหวัด  

จังหวัด  จังหวัด  ปลูกในพื้นที่
จังหวัด  

F1A1 6. กำหนดชอบเขตพื้นที่ 
ติดปายโครงการ 
(อพ.สธ.) ทต.นายม 

บาหรือปาโปรงลำดวน 
ตำบลนายม 

             
50,000  

เพื่อกำหนด
ขอบเขตอยาง
ชัดเจนไดพื้นที่
ดำเนินการ 1 

แปลง จำนวน 3 
ไร 

            
50,000  

เพื่อกำหนด
ขอบเขตอยาง
ชัดเจนไดพื้นที่
ดำเนินการ 1 

แปลง จำนวน 8 
ไร 

  เพื่อกำหนด
ขอบเขตอยาง
ชัดเจนไดพื้นที่
ดำเนินการ 1 

แปลง จำนวน 10 
ไร 

  เพื่อกำหนด
ขอบเขตอยาง
ชัดเจนไดพื้นที่
ดำเนินการ 1 

แปลง จำนวน 15 
ไร 

  เพื่อกำหนด
ขอบเขตอยาง
ชัดเจนไดพื้นที่
ดำเนินการ 1 
แปลง จำนวน 

20 ไร 

เทศบาลตำบลนายม 

F1A1 7. การสำรวจทำพกิัด
รหัสทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ ทต.นายม 

บาหรือปาโปรงลำดวน 
ตำบลนายม 

  จำนวนพื้นที ่100 
ไร ทรัพยากรพืช 

10 ตน 

  จำนวนพื้นที ่
100 ไร 

ทรัพยากรพืช 
20 ตน 

  จำนวนพื้นที ่100 
ไร ทรัพยากรพืช 

30 ตน 

  จำนวนพื้นที ่100 
ไร ทรัพยากรพืช 

40 ตน 

  จำนวนพื้นที ่
100 ไร 

ทรัพยากรพืช 50 
ตน 

เทศบาลตำบลนายม 

F1A1 8. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

บาหรือปาโปรงลำดวน 
ตำบลนายม 

  จำนวน 2 
เสนทาง 

  จำนวน 2 
เสนทาง 

  จำนวน 3 เสนทาง   จำนวน 3 
เสนทาง 

  จำนวน 3 
เสนทาง 

เทศบาลตำบลนายม 

F1A1 9. การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล 
วัฒนธรรมและภูมปิญญา 

บาหรือปาโปรงลำดวน 
ตำบลนายม 

  จำนวนพื้นที ่3 ไร 
จำนวน 10 ชนิด 

  จำนวนพื้นที ่8 
ไร จำนวน 10 

ชนิด 

  จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวน 12 

ชนิด 

  จำนวนพื้นที ่15 
ไร จำนวน 15 

ชนิด 

  จำนวนพื้นที ่20 
ไร จำนวน 20 

ชนิด 

เทศบาลตำบลนายม 

F1A1 10. กำหนดขอบเขต
พื้นที่ ติดปายโครงการ 
(อพ.สธ.) ทต.นายม 

ดอนบาหาดทรายขาว 
ตำบลหวยไร 

             
50,000  

เพื่อกำหนด
ขอบเขตอยาง
ชัดเจนไดพื้นที่
ดำเนินการ 1 

แปลง จำนวน 3 
ไร 

            
50,000  

เพื่อกำหนด
ขอบเขตอยาง
ชัดเจนไดพื้นที่
ดำเนินการ 1 

แปลง จำนวน 8 
ไร 

  เพื่อกำหนด
ขอบเขตอยาง
ชัดเจนไดพื้นที่
ดำเนินการ 1 

แปลง จำนวน 10 
ไร 

  เพื่อกำหนด
ขอบเขตอยาง
ชัดเจนไดพื้นที่
ดำเนินการ 1 

แปลง จำนวน 15 
ไร 

  เพื่อกำหนด
ขอบเขตอยาง
ชัดเจนไดพื้นที่

ดำเนินการ  
1 แปลง จำนวน 

20 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 

F1A1 11. การสำรวจทำพิกัด
รหัสทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ ทต.นายม 

ดอนบาหาดทรายขาว 
ตำบลหวยไร 

  
จำนวนพื้นที ่100 
ไร ทรัพยากรพืช 

10 ตน 
  

จำนวนพื้นที ่
100 ไร 

ทรัพยากรพืช 
20 ตน 

  
จำนวนพื้นที ่100 
ไร ทรัพยากรพืช 

30 ตน 
  

จำนวนพื้นที ่100 
ไร ทรัพยากรพืช 

40 ตน 
  

จำนวนพื้นที ่
100 ไร 

ทรัพยากรพืช 50 
ตน 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 12. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

ดอนบาหาดทรายขาว 
ตำบลหวยไร 

  จำนวน 2 
เสนทาง 

  จำนวน 2 
เสนทาง 

  จำนวน 3 เสนทาง   จำนวน 3 
เสนทาง 

  จำนวน 3 
เสนทาง 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 

F1A1 13. การสำรวจเกบ็
รวบรวมขอมูล 
วัฒนธรรมและภูมปิญญา 

ดอนบาหาดทรายขาว 
ตำบลหวยไร 

  จำนวนพื้นที ่3 ไร 
จำนวน 10 ชนิด 

  จำนวนพื้นที ่8 
ไร จำนวน 10 

ชนิด 

  จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวน 12 

ชนิด 

  จำนวนพื้นที ่15 
ไร จำนวน 15 

ชนิด 

  จำนวนพื้นที ่20 
ไร จำนวน 20 

ชนิด 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 

F1A1 14. การเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช ทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ 

ดอนบาหาดทรายขาว 
ตำบลหวยไร 

  จำนวน 10 ชนิด   จำนวน 20 ชนิด   จำนวน 30 ชนิด   จำนวน 40 ชนิด   จำนวน 50 ชนิด องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 

F1A1 15.ทำขอบเขตพื้นที่ติด
ปายโครงการ อพ.สธ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ อบต.นาผือ 

             
13,000  

จำนวน 1 แปลง 
(วัดกนิฐษานนท 
แปลงที่ 1) 

            
13,000  

จำนวน 1 แปลง 
(วัดกนิฐษานนท 
แปลงที่ 2) 

            
13,000  

จำนวน 1 แปลง 
ดอนปูดาบานนา
เรือง 

               
13,000  

จำนวน 1 แปลง
อางหวยบงแปลง
ที่ 1 

          
13,000 

จำนวน 1 แปลง 
(อางหวยบง 
แปลงที่ 2) 

องคการบริหารสวน
ตำบลนาผือ 

F1A1 16.การสำรวจทำรหัส
ทรัพยากรกายภาพใน
พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
(พืช สัตว) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ อบต.นาผือ 

            
180,000  

วัดกนิฐษานนท 
แปลงที่ 1 
จำนวน 20 ไร 
สำรวจพันธุกรรม
พืช 

          
180,000  

วัดกนิฐษานนท 
แปลงที่ 2
จำนวน 20 ไร 
สำรวจ
พันธุกรรมพืช 

           
180,000  

ดอนปูตาบานนา
เรือง จำนวน 3 ไร 
สำรวจพันธุกรรม
พืช 

              
180,000  

อางหวยบงแปลง
ที่ 1 จำนวน 40 
ไร สำรวจ
พันธุกรรมพืช 

              
180,000  

อางหวยบงแปลง
ที่ 2 จำนวน 40 
ไร สำรวจ
พันธุกรรมพืช 

องคการบริหารสวน
ตำบลนาผือ 

F1A1 17.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ อบต.นาผือ 

             
25,000  

จำนวน 1 
เสนทาง วัดก
นิฐษานนท 

            
25,000  

จำนวน 1 
เสนทาง วัดก
นิฐษานนท 

            
25,000  

จำนวน 1 เสนทาง
ดอนปูตานาเรือง 

               
25,000  

จำนวน 1 
เสนทาง อางหวย
บง 1 

          
25,000 

จำนวน 1 
เสนทาง อางหวย
บง 2 

องคการบริหารสวน
ตำบลนาผือ 

F1A1 18.การสำรวจเก็บขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ อบต.นาผือ 

             
15,000  

จำนวนพื้นที ่20 
ไร ภูมิปญญา
ทองถิ่น 1 เร่ือง 
วัดกนิฐษานนท 

            
15,000  

จำนวนพื้นที ่20 
ไร ภูมิปญญา
ทองถิ่น 1 เร่ือง 
วัดกนิฐษานนท 

            
15,000  

จำนวนพื้นที ่3 ไร 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
1 เร่ือง ดอนปูตา
บานนาเรือง 

               
15,000  

จำนวนพื้นที ่40 
ไร ภูมิปญญา
ทองถิ่น 1 เร่ือง 
อางเก็บน้ำหวย
บง 1 

          
15,000 

จำนวนพื้นที ่40 
ไร ภูมิปญญา
ทองถิ่น 1 เร่ือง 
อางเก็บน้ำหวย
บง 2 

องคการบริหารสวน
ตำบลนาผือ 

F1A1 19.สำรวจจัดทำรหัสพกิัด
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืช 

พื้นที่ตำบลสรางถอ
นอย 

1,500 พื้นที่ในเขตตำบล
สรางถอนอย 

1,500 พื้นที่ในเขต
ตำบลสรางถอ

นอย 

1,500 พื้นที่ในเขตตำบล
สรางถอนอย 

1,500 พื้นที่ในเขตตำบล
สรางถอนอย 

1,500 พื้นที่ในเขต
ตำบลสรางถอ

นอย 

 



หนา 2156                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 20.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พื้นที่ปาดานพุทธ
สังขาร บานคำยานาง 
ตำบลนาปาแซง อำเภอ
ปทุมราชวงศา 

20,000 จำนวน 1 
เสนทาง 

20,000 จำนวน 1 
เสนทาง 

20,000 จำนวน 1 เสนทาง 20,000 จำนวน 1 
เสนทาง 

20,000 จำนวน 1 
เสนทาง 

เทศบาลตำบลนาปา
แซง 

F1A1 21. ประชุมคัดเลือก
คณะทำงานขับเคล่ือน
การดำเนินโครงการ 

ปาชุมชนหมูที ่4 บาน
หัวดง 

3,000 50         เทศบาลตำบลเค็ง
ใหญ 

F1A1 22. จัดกิจกรรมชี้แจง
การดำเนินโครงการใน
พื้นที่ปา 

ปาชุมชนหมูที ่4 บาน
หัวดง 

5,000 100         เทศบาลตำบลเค็ง
ใหญ 

F1A1 23. สรางเครือขาย สราง
จิตสำนึกองคความรู
กรอบการเรียนรู
ทรัพยากรทองถิ่น การ
ปกปกพันธุกรรมพืช การ
ใชประโยชนทรัพยากร
อยางยั่งยืน 2 คร้ัง 

ปาชุมชนหมูที ่4 บาน
หัวดง 

10,000 200         เทศบาลตำบลเค็ง
ใหญ 

F1A1 24. สำรวจ เก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชทางชวีภาพ 
กายภาพและวัฒนธรรม
ภูมิปญญาและจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นเปน
รูปเลม 

ปาชุมชนหมูที ่4 บาน
หัวดง 

20,000 100         เทศบาลตำบลเค็ง
ใหญ 

F1A1 25. สงเสริมการเพาะชำ
กลาไมจากปาชุมชน เพือ่
สนองกิจกรรมปลูกรักา
พันธุกรรมพืช 

ปาชุมชนหมูที ่4 บาน
หัวดง 

10,000 5000         เทศบาลตำบลเค็ง
ใหญ 

F1A1 26. จัดเวทีเสวนา สรุป
ถอดบทเรียนที่ไดจาก
การดำเนินกิจกรรม 

ปาชุมชนหมูที ่4 บาน
หัวดง 

10,000 100         เทศบาลตำบลเค็ง
ใหญ 

F1A1 27. จัดกิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธเชิญชวน
และสรางการมีสวนราว
มของทุกภาคสวนในการ

ปาชุมชนหมูที ่4 บาน
หัวดง 

20,000 200         เทศบาลตำบลเค็ง
ใหญ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 2157 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สนับสนุนสงเสริมการ
ดำเนินงาน 

F1A1 28. กิจกรรมสำนึกและ
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ในวันสำคัญ 12 สิงหาคม 
2566 

ปาชุมชนหมูที ่4 บาน
หัวดง 

10,000 5000         เทศบาลตำบลเค็ง
ใหญ 

F1A1 29. ประชุมคณะทำงาน 
สรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

ปาชุมชนหมูที ่4 บาน
หัวดง 

5,000 1000         เทศบาลตำบลเค็ง
ใหญ 

F1A1 30.การสำรวจทำรหัส
พิกัดทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

ปาดงคำบอน ตำบล
จิกดู อำเภอหวัตะพาน 

10,000 จำนวนพื้นที ่5 ไร 
พืชจำนวน 50 
ชนิด สัตว 10 
ชนิด จุลินทรีย 

10 ชนิด 

10,000 จำนวนพื้นที ่5 
ไร พืชจำนวน 
50 ชนิด สัตว 

10 ชนิด 
จุลินทรีย 10 

ชนิด 

10,000 จำนวนพื้นที ่5 ไร 
พืชจำนวน 50 
ชนิด สัตว 10 

ชนิด จุลินทรีย 10 
ชนิด 

10,000 จำนวนพื้นที ่5 ไร 
พืชจำนวน 50 
ชนิด สัตว 10 
ชนิด จุลินทรีย 

10 ชนิด 

10,000 จำนวนพื้นที ่5 
ไร พืชจำนวน 50 

ชนิด สัตว 10 
ชนิด จุลินทรีย 

10 ชนิด 

องคการบริหารสวน
ตำบลจิกดู/ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 
หัวตะพาน 

F1A1 31.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

ปาดงคำบอน ตำบล
จิกดู อำเภอหวัตะพาน 

10,000 1 เสนทาง 10,000 1 เสนทาง 10,000 1 เสนทาง 10,000 1 เสนทาง 10,000 1 เสนทาง องคการบริหารสวน
ตำบลจิกดู/ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 
หัวตะพาน 

 รวม  31  โครงการ  4,191,500  7,498,500  7,398,500  7,398,500  7,398,500   

F1A2 1. การเก็บรวมรวบ
พันธุกรรมพืช ทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ 

ดอนปูตา บานนายม 
พื้นที่กำลังจะพัมนา
ตางๆ ภายในรัศมี 50 
กม. หางจากหนวยงาน 

  จำนวน 10 ชนิด   จำนวน 20 ชนิด   จำนวน 30 ชนิด   จำนวน 40 ชนิด   จำนวน 50 ชนิด เทศบาลตำบลนายม 

F1A2 2. โครงการเก็บรวบรวม
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เทศบาลตำบลนายม
และโรงเรียนนายมวิท
ยาคาร ที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม. 
ของหนวยงาน 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางแหงของ
พืช การดองของ

พืช นำไปสู
กิจกรรมที่ 5 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางแหงของ
พืช การดองของ

พืช นำไปสู
กิจกรรมที่ 5 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางแหงของ
พืช การดองของ

พืช นำไปสู
กิจกรรมที่ 5 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางแหงของ
พืช การดองของ

พืช นำไปสู
กิจกรรมที่ 5 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางแหงของ
พืช การดองของ

พืช นำไปสู
กิจกรรมที่ 5 

เทศบาลตำบลนายม 

F1A2 3. โครงการเก็บรวบรวม
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ดอนบาหาดทรายขาว 
ตำบลหวยไร 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางแหงของ
พืช การดองของ
พืช นำไปสู

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางแหงของ
พืช การดองของ
พืช นำไปสู

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางแหงของ
พืช การดองของ
พืช นำไปสู

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางแหงของ
พืช การดองของ
พืช นำไปสู

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางแหงของ
พืช การดองของ
พืช นำไปสู

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 



หนา 2158                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 5 

F1A2 4.การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 

ดำเนินงานในพื้นที่ที่
กำลังเปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตาง รัศมี 
50 กม.ของหนวยงาน 

             
31,000  

รัศมี 50 กม.จาก
หนวยงาน 

            
31,000  

รัศมี 50 กม.จาก
หนวยงาน 

            
31,000  

รัศมี 50 กม.จาก
หนวยงาน 

               
31,000  

รัศมี 50 กม.จาก
หนวยงาน 

              
31,000  

รัศมี 50 กม.จาก
หนวยงาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลนาผือ 

F1A2 5.การสำรวจเก็บรวบรวม
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ดำเนินงานในโรงเรียน
ในเขตพื้นที ่อบต.นาผื 
รัศมี 50 กม. ของ
หนวยงาน 

             
30,000  

1. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูล
กิจกรรมที่ 5 

            
30,000  

1. ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูล
กิจกรรมที่ 5 

            
30,000  

1. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูล
กิจกรรมที่ 5 

               
30,000  

1. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูล
กิจกรรมที่ 5 

              
30,000  

1. ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูล
กิจกรรมที่ 5 

องคการบริหารสวน
ตำบลนาผือ 

 รวม  5  โครงการ  61,000  61,000  61,000  61,000  61,000   
F1A3 1.งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจ เก็บรวบรวม 

บาหรือปาโปรงลำดวน 
จำนวน 100 ไร 

  จำนวนเปาหมาย 
3 ไร 10 ตัวอยาง 
ของการอบแหง

การดอง 

  จำนวน
เปาหมาย 8 ไร 
20 ตัวอยาง 

ของการอบแหง
การดอง 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ไร 30 ตัวอยาง 
ของการอบแหง

การดอง 

  จำนวนเปาหมาย 
15 ไร 40 

ตัวอยาง ของการ
อบแหงการดอง 

  จำนวนเปาหมาย 
20 ไร 40 

ตัวอยาง ของการ
อบแหงการดอง 

เทศบาลตำบลนายม 

F1A3 2. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจ เก็บรวบรวม 

ดอนบาหาดทรายขาว 
ตำบลหวยไร 

  จำนวนเปาหมาย 
3 ไร 10 ตัวอยาง 
ของการอบแหง
การดอง 

  จำนวน
เปาหมาย 8 ไร 
20 ตัวอยาง 
ของการอบแหง
การดอง 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ไร 30 ตัวอยาง 
ของการอบแหง
การดอง 

  จำนวนเปาหมาย 
15 ไร 40 
ตัวอยาง ของการ
อบแหงการดอง 

  จำนวนเปาหมาย 
20 ไร 40 
ตัวอยาง ของการ
อบแหงการดอง 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 

F1A3 3.ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช 

ดำเนินการในพื้นที่ปลูก
รักษา 10 ไร 

             
20,000  

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 
จำนวน 4 ชนิด 
วัดโคกสวาสด์ิ 

            
20,000  

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 
จำนวน 4 ชนิด 
วัดโคกสวาสด์ิ 

            
20,000  

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 
จำนวน 4 ชนิด 
วัดโคกสวาสด์ิ 

               
20,000  

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 
จำนวน 4 ชนิด 
วัดโคกสวาสด์ิ 

              
20,000  

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 
จำนวน 4 ชนิด 
วัดโคกสวาสด์ิ 

องคการบริหารสวน
ตำบลนาผือ 

 รวม  3  โครงการ  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000   
F2A4 1. การใชประโยชนและ

แปรรูป มันปาทองถิ่น 
พื้นที่ปาใน จ.
อำนาจเจริญ 

489,120 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรมันปา
นำไปสูการพัฒนา
ในดานตางๆ 

489,120 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรมันปา
นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

489,120 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรมันปา
นำไปสูการพัฒนา
ในดานตางๆ 

489,120 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรมันปา
นำไปสูการพัฒนา
ในดานตางๆ 

489,120 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรมันปา
นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

ม.มหิดล อำนาจเจริญ
, ชมรมฮักแพงปา, 
อปท./ชุมชนในพื้นที่
ปา จ.อำนาจเจริญ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 2159 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 2.โครงการสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาการผลิตสมุนไพร
อินทรียรายใหม 

อ.พนา อ.ชานุมาน             
824,000  

 เกษตรกรเขา
รวมโครงการฯ
กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาการ
ผลิตสมุนไพร
อินทรียรายใหม 
40 ราย  

          
824,000  

 เกษตรกรเขา
รวมโครงการฯ
กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาการ
ผลิตสมุนไพร
อินทรียรายใหม 
40 ราย  

           
824,000  

 เกษตรกรเขารวม
โครงการฯ
กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาการ
ผลิตสมุนไพร
อินทรียรายใหม 
40 ราย  

              
824,000  

 เกษตรกรเขา
รวมโครงการฯ
กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาการ
ผลิตสมุนไพร
อินทรียรายใหม 
40 ราย  

            
824,000  

 เกษตรกรเขา
รวมโครงการฯ
กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาการ
ผลิตสมุนไพร
อินทรียรายใหม 
40 ราย  

สำนักงานเกษตร
จังหวัดอำนาจเจริญ 

F2A4 3.การวิเคราะหทาง
กายภาพตัวอยางดิน 
คุณสมบัติของน้ำจาก
แหลงกำเนิดพันธกุรรม 

พื้นที่ปกปก พื้นที่ปลูก
รักษาสวนพฤกศาสตร
โรงเรียน 

             
10,000  

จำนวน 20 
ตัวอยาง 
คุณสมบัติของ 
ดิน น้ำ นำไปสู
กิจกรรมที่ 5 และ 
6 

            
10,000  

จำนวน 20 
ตัวอยาง 
คุณสมบัติของ 
ดิน น้ำ นำไปสู
กิจกรรมที่ 5 
และ 6 

            
10,000  

จำนวน 20 
ตัวอยาง 
คุณสมบัติของ ดิน 
น้ำ นำไปสู
กิจกรรมที่ 5 และ 
6 

               
10,000  

จำนวน 20 
ตัวอยาง 
คุณสมบัติของ 
ดิน น้ำ นำไปสู
กิจกรรมที่ 5 และ 
6 

              
10,000  

จำนวน 20 
ตัวอยาง 
คุณสมบัติของ 
ดิน น้ำ นำไปสู
กิจกรรมที่ 5 
และ 6 

องคการบริหารสวน
ตำบลนาผือ 

 รวม  3  โครงการ  1,323,12
0 

 1,323,1
20 

 1,323,1
20 

 1,323,1
20 

 1,323,12
0 

  

F2A5 1. โครงการศูนยขอมูล
และจัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ. 

ม.มหิดล อำนาจเจริญ 755,760 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 50% 

555,760 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 20% 

555,760 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 10% 

555,760 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 5% 

555,760 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 5% 

ม.มหิดล อำนาจเจริญ
, ชมรมฮักแพงปา, 
จังหวัดอำนาจเจริญ, 
ทุกหนวยงานใน จ.
อำนาจเจริญ 

F2A5 2. การบันทึกขอมูล
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรพืช และ
ทรัพยากรสัตว กจิกรรม 
ที่ 1-4  

ทต.นายม   เก็บรวบรวม
ตัวอยางการเก็บ

พืชลงใน
คอมพิวเตอรและ

เว็บไซตใหกับ
ประชาชนได

ทราบ 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางการเก็บ

พืชลงใน
คอมพิวเตอร
และเว็บไซต

ใหกับประชาชน
ไดทราบ 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางการเก็บ

พืชลงใน
คอมพิวเตอรและ

เว็บไซตใหกับ
ประชาชนไดทราบ 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางการเก็บ

พืชลงใน
คอมพิวเตอรและ

เว็บไซตใหกับ
ประชาชนได

ทราบ 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางการเก็บ

พืชลงใน
คอมพิวเตอรและ

เว็บไซตใหกับ
ประชาชนได

ทราบ 

เทศบาลตำบลนายม 

F2A5 3. การบันทึกขอมูล
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรพืช และ
ทรัพยากรสัตว กจิกรรม 
ที่ 1-4  

ดอนบาหาดทรายขาว 
ตำบลหวยไร 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางการเก็บ
พืชลงใน
คอมพิวเตอรและ
เว็บไซตใหกับ
ประชาชนได
ทราบ 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางการเก็บ
พืชลงใน
คอมพิวเตอร
และเว็บไซต
ใหกับประชาชน
ไดทราบ 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางการเก็บ
พืชลงใน
คอมพิวเตอรและ
เว็บไซตใหกับ
ประชาชนไดทราบ 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางการเก็บ
พืชลงใน
คอมพิวเตอรและ
เว็บไซตใหกับ
ประชาชนได
ทราบ 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางการเก็บ
พืชลงใน
คอมพิวเตอรและ
เว็บไซตใหกับ
ประชาชนได
ทราบ 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 

F2A5 4.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ. 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. อบต.

             
10,000  

จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้น 30 % 

            
10,000  

จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้น 30 % 

            
10,000  

จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้น 30 % 

               
10,000  

จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้น 30 % 

              
10,000  

จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้น 30 % 

องคการบริหารสวน
ตำบลนาผือ 



หนา 2160                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

หนวยงาน อบต.นาผือ นาผือ จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา จากปที่ผานมา 
F2A5 5.โครงการศูนยขอมูลปา

ชุมชนเครือขาย อพ.สธ.
จังหวัดอำนาจเจริญ 

พ.ท.ปาชุมชน/กลุม/
องคกร/เขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

50,000 เพื่อใชเปนศูนย
ขอมูลในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น อปท./
โรงเรียน/กลุมปา
ชุมชน/องคกรที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

50,000 เพื่อใชเปนศูนย
ขอมูลในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น อปท./
โรงเรียน/กลุม
ปาชุมชน/
องคกรที่เขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

50,000 เพื่อใชเปนศูนย
ขอมูลในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น อปท./
โรงเรียน/กลุมปา
ชุมชน/องคกรที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

50,000 เพื่อใชเปนศูนย
ขอมูลในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น อปท./
โรงเรียน/กลุมปา
ชุมชน/องคกรที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

50,000 เพื่อใชเปนศูนย
ขอมูลในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น อปท./
โรงเรียน/กลุมปา
ชุมชน/องคกรที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

ชมรมฮักแพงปา
อำนาจเจริญ 

F2A5 6.การจัดทำศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ.-จังหวัด 

พื้นที่เปาหมายตามแนว
ทางการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในจังหวัด 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบในแต
ล ะ พื้ น ที่ เ ป น
ฐานขอมูลในรูปแบบ
ส า ร ส น เ ท ศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  

 รวม  6  โครงการ  815,760  615,760  615,760  615,760  615,760   
F2A6 โครงการวางแผนพันธุพืช 

สัตว 
หนวยงาน อบต.นาผือ   10,000  จำนวน 1 ชนิด  10,000  จำนวน 1 ชนิด  10,000  จำนวน 1 ชนิด  10,000  จำนวน 1 ชนิด   10,000  จำนวน 1 ชนิด องคการบริหารสวน

ตำบลนาผือ 
 รวม  1  โครงการ    10,000   10,000  10,000  10,000  10,000   

F3A7 1. สรางพิพิธภัณฑพฤษ
ศาสตรและธรรมชาติ
วิทยาการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อุทยาน
พฤกษศาตรและศูนย
เรียนรู 

ม.มหิดล อำนาจเจริญ           
4,493,76
0  

เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

        
2,469,76
0  

เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

         
1,419,76
0  

เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

            
1,038,76
0  

เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

            
783,760  

เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

ม.มหิดล อำนาจเจริญ
, ชมรมฮักแพงปา, 
หนวยงานใน จ.
อำนาจเจริญ 

F3A7 2.โครงการอบรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

พื้นที่ปาองคกรสมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำริตาม

20,000 จำนวนปาองคกร
สมัครเขารวม
สนอง

30,000 จำนวนปา
องคกรสมัครเขา
รวมสนอง

50,000 จำนวนปาองคกร
สมัครเขารวม
สนองพระราชดำริ

    โรงเรียนคึมใหญวิทยา 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 2161 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี และสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โครงการ อพ.สธ.
อำนาจเจริญ 

พระราชดำริตาม
โครงการ อพ.สธ.
จำนวน 0.5 ไร 
ลักษณะเปน
สวนหยอมของ
โรงเรียน 
 

พระราชดำริตาม
โครงการ 
อพ.สธ.จำนวน 
1 ไร กษณะเปน
สวนหยอมของ
โรงเรียน 

ตามโครงการ 
อพ.สธ.จำนวน 3 
ไร กษณะเปน
สวนหยอมของ
โรงเรียน 

F3A7 3.โครงการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ปลาคาววิทยานุสรณ 

 100,000 1.นักเรียนระดับ 
ม.1- ม.6 
บุคลากรทั้งหมด 
(100%) ใน
โรงเรียนมีสวน
รวมรับผิดชอบ
อุทยานการ
เรียนรูบูรณาการ
ทุกกลุมสาระวิชา
ตามแนว
พระราชดำริตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. นักเรียนและ
บุคลากรทุกคน
สนอง
พระราชดำริแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง และมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
"งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน" 

        โรงเรียนปลาคาว
วิทยานุสรณ 

F3A7 4.โครงการอบรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ

โรงเรียนมัธยมแมด 
ตำบลแมด อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ 

250,000 นักเรียนโรงเรียน
มัธยมแมด 

จำนวน 149 คน 
ไดเรียนรู ดูแล

        โรงเรียนมัธยมแมด 



หนา 2162                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี และสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

สวน
พฤกษศาสตร

โรงเรียน 
F3A7 5.สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนตามโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ 

เขตพื้นที่โรงเรียน 
เสนางคนิคม 

62,000 1. มีทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน  
2.  สวน
พฤกษศาสตรมี
ระบบการจัดทำที่
ชัดเจน 
3. มีการทำปาย
ทะเบียนพืชใน
โรงเรียนได 80 % 
4. มีพันธุกรรม
พืชหายาก 
พันธุกรรมพืช
ทองถิ่น เพิ่มขึ้น 
80 %   

        โรงเรียนเสนางคนิคม 

F3A7 6.สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนเพียงหลวง 9 
ในทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 
ตำบลชานุมาน อำเภอ
ชานุมาน จังหวัด
อำนาจเจริญ 

20,000 - อบรมและ
รวบรวมขอมูล
พรรณไม จัดทำ
ปายชื่อพรรณไม 
สืบสานการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
ทองถิ่นผูปกครอง
และนักเรียน 220 
คน 

10,000 จัดทำปายชื่อ
พรรณไมการ
อบรมสืบสาน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
ทองถิ่น การ
สรางจิตสำนึก 
ผูปกครองและ
นักเรียน      
220 คน 
 

10,000 จัดทำปายชื่อ
พรรณไมการ
อบรมสืบสานการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในทองถิ่น การ
สรางจิตสำนึก 
ผูปกครองและ
นักเรียน      220 
คน 

10,000 จัดทำปายชื่อ
พรรณไมการ
อบรมสืบสานการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในทองถิ่น 
การสรางจิตสำนึก 
ผูปกครองและ
นักเรียน      220 
คน 

10,000 จัดทำปายชื่อ
พรรณไมการ
อบรมสืบสาน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
ทองถิ่น การ
สรางจิตสำนึก 
ผูปกครองและ
นักเรียน      
220 คน 

โรงเรียนเพียงหลวง 9 
ในทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

F3A7 7.โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
เหลาพรวนปากุงโนน
สวาง 

โรงเรียนเหลาพรวน
ปากุงโนนสวาง 

50,000 ขอเขารับการ
ประเมินเพื่อรับ
ปายสนอง
พระราชดำริงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

50,000 ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
เพื่อขอเขารับ
การประเมินรับ
เกียรติบัตรขั้นที่ 
1 งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

50,000 ขอเขารับการ
ประเมินเพื่อรับ
เกียรติบัตรขั้นที่ 1 
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

50,000 ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
เพื่อขอเขารับการ
ประเมินรับเกียรติ
บัตรขั้นที่ 2 งาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

50,000 ขอเขารับการ
ประเมินเพื่อรับ
เกียรติบัตรขั้นที่ 
2 งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนเหลาพรวน
ปากุงโนนสวาง 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A7 8.อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบานปากอ  
อำเภอชานุมาน จังหวัด
อำนาจเจริญ 

55,000 1.นักเรียน 
เยาวชน 
ผูปกครอง ชุมชน
บานปากอ เขาใจ
ถึงความสำคัญ
และประโยชน
ของ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมทั้ง
สามฐาน 
2. ชุมชนบานปา
กอมีพืชพรรณไม
และพันธกุรรม
พืชไวใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

        โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบาน

ปากอ 

F3A7 9.สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนปาต้ิวปาเตย
วิทยาสรรค ตำบลกุด
ปลาดุก อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ 

50,000 นักเรียน ชุมชนมี
ความตระหนักใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอง
ถิ่น รักษาให
ยั่งยืน จำนวน 
200 คน และมี
ขอมูลพรรณไมที่
เปนพันธของ
ทองถิ่นใหศึกษา
คนควา 

25,000 นักเรียน ชุมชน
มีความตระหนัก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอง
ถิ่น รักษาให
ยั่งยืน จำนวน 
200 คน และมี
ขอมูลพรรณไมที่
เปนพันธของ
ทองถิ่นใหศึกษา
คนควา 

25,000 นักเรียน ชุมชนมี
ความตระหนักใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอง
ถิ่น รักษาใหยั่งยืน 
จำนวน 200 คน 
และมีขอมูลพรรณ
ไมที่เปนพันธของ
ทองถิ่นใหศึกษา
คนควา 

30,000 นักเรียน ชุมชนมี
ความตระหนักใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอง
ถิ่น รักษาให
ยั่งยืน จำนวน 
220 คน และมี
ขอมูลพรรณไมที่
เปนพันธของ
ทองถิ่นใหศึกษา
คนควา 

35,000 นักเรียน ชุมชนมี
ความตระหนักใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอง
ถิ่น รักษาให
ยั่งยืน จำนวน 
250 คน และมี
ขอมูลพรรณไมที่
เปนพันธของ
ทองถิ่นใหศึกษา
คนควา 

โรงเรียนปาต้ิวปาเตย
วิทยาสรรค 

F3A7 10.สวนพฤกษศาสตรใน
โรงเรียน 

โรงเรียนบานบก และ
ปาชุมชนบานบก 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรัก
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรัก
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรัก
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรัก
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรัก
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

โรงเรียนบานบก 

F3A7 11.โรงเรียนอนุรักษ
พันธุกรรมพืชปาโคกโสก
ใหญ ตำบลจานลาน 
อำเภอพนา จังหวัด

หมู 1,9,12,16,17 
ปาชุมชนโคกโสกใหญ 
จำนวน 963.64 ไร 

10,000 1. ปกปก
ทรัพยากรปา 
และเพาะชำกลา
ไม 

10,000 1. ปกปก
ทรัพยากรปา 
และเพาะชำกลา
ไม 

10,000 1. ปกปก
ทรัพยากรปา และ
เพาะชำกลาไม 
2. สำรวจเก็บ

10,000 1. ปกปก
ทรัพยากรปา 
และเพาะชำกลา
ไม 

10,000 1. ปกปก
ทรัพยากรปา 
และเพาะชำกลา
ไม 

รร.บานจานลาน 



หนา 2164                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อำนาจเจริญ 2. สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากรพืช 
3. ปลูกรักษา
พันธไม 
4. อนุรักษพันธ
พืชและใช
ประโยชน 
5. เก็บรวบรวม
ศูนยขอมูล
ทรัพยากร 
6. สรางจิตสำนึก
ครู นักเรียน และ
ชุมชน ในการ
อนุรักษทรัพยากร 

2. สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากรพืช 
3. ปลูกรักษา
พันธไม 
4. อนุรักษพันธ
พืชและใช
ประโยชน 
5. เก็บรวบรวม
ศูนยขอมูล
ทรัพยากร 
6. สราง
จิตสำนึกครู 
นักเรียน และ
ชุมชน ในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

รวบรวมทรัพยากร
พืช 
3. ปลูกรักษาพันธ
ไม 
4. อนุรักษพันธพืช
และใชประโยชน 
5. เก็บรวบรวม
ศูนยขอมูล
ทรัพยากร 
6. สรางจิตสำนึก
ครู นักเรียน และ
ชุมชน ในการ
อนุรักษทรัพยากร 

2. สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากรพืช 
3. ปลูกรักษาพันธ
ไม 
4. อนุรักษพันธ
พืชและใช
ประโยชน 
5. เก็บรวบรวม
ศูนยขอมูล
ทรัพยากร 
6. สรางจิตสำนึก
ครู นักเรียน และ
ชุมชน ในการ
อนุรักษทรัพยากร 

2. สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากรพืช 
3. ปลูกรักษา
พันธไม 
4. อนุรักษพันธ
พืชและใช
ประโยชน 
5. เก็บรวบรวม
ศูนยขอมูล
ทรัพยากร 
6. สรางจิตสำนึก
ครู นักเรียน และ
ชุมชน ในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

F3A7 12.สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนตามโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (เสริมสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
และพันธุไมยางนา 

โรงเรียนบานโปงหิน 
หมูที่ 5 ตำบลโพนทอง 
อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

 1. ผูเขารวม
โครงการมีความ
ภาคภูมิใจและ
เห็นคุณคาของ
ภูมิปญญาทองถิ่น
จากพันธุพืชใน
ชุมชน 
2. ผูเขารวม
โครงการสามารถ
นำความรูที่ไดรับ
ไปใชประโยชนได 
พรอมชวยกัน
อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
รวมถึงการที่
ชุมชนมี
บรรยากาศและ
ความสัมพันธที่ดี 

 1. ผูเขารวม
โครงการมีความ
ภาคภูมิใจและ
เห็นคุณคาของ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นจากพันธุ
พืชในชุมชน 
2. ผูเขารวม
โครงการ
สามารถนำ
ความรูที่ไดรับไป
ใชประโยชนได 
พรอมชวยกัน
อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
รวมถึงการที่
ชุมชนมี
บรรยากาศและ
ความสัมพันธที่ดี 

 1. ผูเขารวม
โครงการมีความ
ภาคภูมิใจและเห็น
คุณคาของภูมิ
ปญญาทองถิ่นจาก
พันธุพืชในชุมชน 
2. ผูเขารวม
โครงการสามารถ
นำความรูที่ไดรับ
ไปใชประโยชนได 
พรอมชวยกัน
อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
รวมถึงการที่ชุมชน
มีบรรยากาศและ
ความสัมพันธที่ดี 

 1. ผูเขารวม
โครงการมีความ
ภาคภูมิใจและ
เห็นคุณคาของภูมิ
ปญญาทองถิ่น
จากพันธุพืชใน
ชุมชน 
2. ผูเขารวม
โครงการสามารถ
นำความรูที่ไดรับ
ไปใชประโยชนได 
พรอมชวยกัน
อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
รวมถึงการที่
ชุมชนมี
บรรยากาศและ
ความสัมพันธที่ดี 

 1. ผูเขารวม
โครงการมีความ
ภาคภูมิใจและ
เห็นคุณคาของ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นจากพันธุ
พืชในชุมชน 
2. ผูเขารวม
โครงการสามารถ
นำความรูที่ไดรับ
ไปใชประโยชน
ได พรอมชวยกัน
อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
รวมถึงการที่
ชุมชนมี
บรรยากาศและ
ความสัมพันธที่ดี 

โรงเรียนบานโปงหิน 

 รวม  12  โครงการ  5,120,760  2,604,760  1,574,760  1,148,760  898,760   
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 1. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน และ งานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

พื้นที่โรงเรียนใน จ.
อำนาจเจริญ 

600,320 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

600,320 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

600,320  เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา  

600,320 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

600,320 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

ชมรมฮักแพงปา,    
ม.มหิดล อำนาจเจริญ
, ศึกษาธกิาร จ.
อำนาจเจริญ, 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาอำนาจเจริญ, 
สำนักงานเขต
มัธยมศึกษาที่ 29    
จ.อำนาจเจริญ 

F3A8 2. การจัดประชุมวิชาการ 
และนิทรรศการ อพ.สธ 
ป พ.ศ.2568 และ พิธี
เปดพิพิธภัณฑ พฤษก
ศาสตรและธรรมชาติ
วิทยา ณ จังหวัด
อำนาจเจริญ 

ม.มหิดล อำนาจเจริญ             1,239,00
0 

การจัดประชุม
วิชาการ และ
นิทรรศการ 
อพ.สธ ป พ.ศ.
2568 และ พิธี
เปดพิพิธภัณฑ 
พฤษศาสตรและ
ธรรมชาติวิทยา 
ณ จังหวัด
อำนาจเจริญ เพื่อ
สนอง
พระราชดำริการ
สงเสริมการ
อนุรักษพันธุพืช 

    ม.มหิดล อำนาจเจริญ
, ชมรมฮักแพงปา, 
จังหวัดอำนาจเจริญ, 
ศูนย อพสธ.จังหวัด, 
และหนวยงานใน
จังหวัด เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ 
อพ.สธ. 

F3A8 3. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตรใน
โรงเรียน 

โรงเรียนใน จ.
อำนาจเจริญ 

320,240 2 แหง 320,240 2 แหง 320,240 2 แหง 320,240 2 แหง 320,240 2 แหง ชมรมฮักแพงปา, ม.
มหิดล อำนาจเจริญ, 
ศึกษาธกิาร จ.
อำนาจเจริญ, 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาอำนาจเจริญ, 
สำนักงานเขต
มัธยมศึกษาที่ 29     
จ.อำนาจเจริญ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 4. จัดทำเว็บไซด เฟสบุค 
ประชาสัมพันธ อพ.สธ. 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ม.มหิดล อำนาจเจริญ 492,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

342,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

342,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

342,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

342,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ผูรับผิดชอบ: ม.มหิดล 
อำนาจเจริญ, ชมรม
ฮักแพงปา, จังหวัด
อำนาจเจริญ  

F3A8 5. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน 

ม.มหิดล อำนาจเจริญ, 
ชมรมฮักแพงปา 

426,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 500 ชิ้น 

426,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
500 ชิ้น 

426,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 500 ชิ้น 

426,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 500 ชิ้น 

426,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
500 ชิ้น 

ผูรับผิดชอบ: ม.มหิดล 
อำนาจเจริญ, ชมรม
ฮักแพงปา 

F3A8 6.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

พื้นที่รับผิดชอบ 
กองรอย ตชด.222 
(ศูนยเรียนรูตามรอย
พอ ตชด. พอเพียง) 
บานโคกจั่น ต.บุง อ.
เมือง จำนวน 50 ไร 
.รร.ตชด./ศกร.ตชด. 
ในสังกัด กก.ตชด. 22 
เขตรับผิดชอบ จว.
อำนาจเจริญ จำนวน 2 
รร. 1 ศกร.ฯ 
- รร.ตชด.บานหวยฆอง 
ต.ปากอ อ.ชานุมาน 
จว.อำนาจเจริญ 
จำนวน 19 ไร 77 
ตร.ว.  
- รร.ตชด.บานหวยกระ
แสน ต.ปากอ อ.ชานุ
มาน จว.อำนาจเจริญ 
จำนวน 19 ไร 3 งาน 
- ศกร.ตชด.บานภูดาน
กอย ต.คำโพน  อ.ปทุม
ราชวงศา จว.
อำนาจเจริญ  จำนวน 
17 ไร 2 งาน 

45,000 1.กิจกรรมสำรวจ
พันธุไม 
2.กิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวมพัน
พืช 
3.กิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรรม
พืช 
4.กิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
5.กิจกรรม
สนับสนุนการ
อนุรักษพันธุพืช-  

45,000 1.กิจกรรม
สำรวจพันธุไม 
2.กิจกรรม
สำรวจเก็บ
รวบรวมพันพืช 
3.กิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรรม
พืช 
4.กิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
5.กิจกรรม
สนับสนุนการ
อนุรักษพันธุพืช-  

45,000 1.กิจกรรมสำรวจ
พันธุไม 
2.กิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวมพัน
พืช 
3.กิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรรม
พืช 
4.กิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 
5.กิจกรรม
สนับสนุนการ
อนุรักษพันธุพืช-  

45,000 1.กิจกรรมสำรวจ
พันธุไม 
2.กิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวมพัน
พืช 
3.กิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรรม
พืช 
4.กิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 
5.กิจกรรม
สนับสนุนการ
อนุรักษพันธุพืช-  

45,000 1.กิจกรรม
สำรวจพันธุไม 
2.กิจกรรม
สำรวจเก็บ
รวบรวมพันพืช 
3.กิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรรม
พืช 
4.กิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
5.กิจกรรม
สนับสนุนการ
อนุรักษพันธุพืช-  

กองรอย ตชด.222 
(ศูนยเรียนรูตามรอย
พอ ตชด. พอเพียง) 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 7.โครงการอบรมสราง
จิตสำนึกเร่ืองสวนพฤก
ศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่เทส
บาลตำบลนายม 

  1 แหง   2 แหง   3 แหง   4 แหง   4 แหง เทศบาลตำบลนายม 

F3A8 8. งานสวนพฤกศาสตร
โรงเรียน 

เทศบาลตำบลนายม
และโรงเรียนที่เขารวม

สวนพฤกศาสตร
โรงเรียน 

  พิจารณาโรงเรียน
เขารวมโครงการ
สวนพฤกศาสตร

โรงเรียน 

  สนับสนุกิจกรรม
สวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 

2 โรงเรียน 

  สนับสนุกิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 

3 โรงเรียน 

  สนับสนุกิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 

4 โรงเรียน 

  สนับสนุกิจกรรม
สวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 

4 โรงเรียน 

เทศบาลตำบลนายม 

F3A8 9. การจัดทำเวบ็ไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

เทศบาลตำบลนายม   เก็บตัวอยางทั้ง 3 
ฐานทรัพยากร 
ตัวอยางอบแหง 
การดอง ถายรูป 
เปนไฟลแยกเปน
โฟลเดอร เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

  เก็บตัวอยางทั้ง 
3 ฐานทรัพยากร 
ตัวอยางอบแหง 
การดอง ถายรูป 

เปนไฟลแยก
เปนโฟลเดอร 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

  เก็บตัวอยางทั้ง 3 
ฐานทรัพยากร 
ตัวอยางอบแหง 
การดอง ถายรูป 
เปนไฟลแยกเปน
โฟลเดอร เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เก็บตัวอยางทั้ง 3 
ฐานทรัพยากร 
ตัวอยางอบแหง 
การดอง ถายรูป 
เปนไฟลแยกเปน
โฟลเดอร เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

  เก็บตัวอยางทั้ง 
3 ฐานทรัพยากร 
ตัวอยางอบแหง 
การดอง ถายรูป 
เปนไฟลแยกเปน
โฟลเดอร เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

เทศบาลตำบลนายม 

F3A8 10. โครงการอบรมสราง
จิตสำนึกเร่ืองสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

ดอนบาหาดทรายขาว 
ตำบลหวยไร 

 1 แหง  2 แหง  3 แหง  4 แหง  4 แหง องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 

F3A8 11. งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

ดอนบาหาดทรายขาว 
ตำบลหวยไร 

 พิจารณาโรงเรียน
เขารวมโครงการ
สวนพฤกศาสตร
โรงเรียน 

 สนับสนุกิจกรรม
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
2 โรงเรียน 

 สนับสนุกิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
3 โรงเรียน 

 สนับสนุกิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
4 โรงเรียน 

 สนับสนุกิจกรรม
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
4 โรงเรียน 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 

F3A8 12. การจัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

ดอนบาหาดทรายขาว 
ตำบลหวยไร 

 เก็บตัวอยางทั้ง 3 
ฐานทรัพยากร 
ตัวอยางอบแหง 
การดอง ถายรูป 
เปนไฟลแยกเปน
โฟลเดอร เพื่อ
ประชาสัมพันธ

 เก็บตัวอยางทั้ง 
3 ฐานทรัพยากร 
ตัวอยางอบแหง 
การดอง ถายรูป 
เปนไฟลแยก
เปนโฟลเดอร 
เพื่อ

 เก็บตัวอยางทั้ง 3 
ฐานทรัพยากร 
ตัวอยางอบแหง 
การดอง ถายรูป 
เปนไฟลแยกเปน
โฟลเดอร เพื่อ
ประชาสัมพันธ

 เก็บตัวอยางทั้ง 3 
ฐานทรัพยากร 
ตัวอยางอบแหง 
การดอง ถายรูป 
เปนไฟลแยกเปน
โฟลเดอร เพื่อ
ประชาสัมพันธ

 เก็บตัวอยางทั้ง 
3 ฐานทรัพยากร 
ตัวอยางอบแหง 
การดอง ถายรูป 
เปนไฟลแยกเปน
โฟลเดอร เพื่อ
ประชาสัมพันธ

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 



หนา 2168                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

F3A8 13.โครงการอบรมสราง
จิตสำนึกเร่ืองสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่ อบต.
นาผือ 

22,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

22,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

22,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

22,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

22,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตำบลนาผือ 

F3A8 14.สนับสนุนโรงเรียนเขา
รวมมนองพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่ อบต.
นาผือ 

15,000 จำนวน 1 
โรงเรียน รร.โคก
สวาสด์ิหนองสอง
หองดอนแดง 

15,000 จำนวน 1 
โรงเรียน รร.
นาผือโคกกอก 

15,000 จำนวน 1 
โรงเรียน รร.บาน
เหลาหนาด 

15,000 จำนวน 1 
โรงเรียน รร.บาน
นาเรือง 

15,000.0
0 

จำนวน 1 
โรงเรียน รร.บาน
โคกสูง 

องคการบริหารสวน
ตำบลนาผือ 

F3A8 15.โครงการฝกอบรม
ตางๆ 

หนวยงาน อบต.นาผือ 19,000 1. ผูเขาอบรม 
จำนวน 50 คน 
2. มีความเขาใจ
งานอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

19,000 1. ผูเขาอบรม 
จำนวน 50 คน 
2. มีความเขาใจ
งานอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

19,000 1. ผูเขาอบรม 
จำนวน 50 คน 
2. มีความเขาใจ
งานอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

19,000 1. ผูเขาอบรม 
จำนวน 50 คน 
2. มีความเขาใจ
งานอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

19,000 1. ผูเขาอบรม 
จำนวน 50 คน 
2. มีความเขาใจ
งานอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

องคการบริหารสวน
ตำบลนาผือ 

F3A8 16.โครงการปลูกฝงและ
สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษและพิทกัษ
พันธุกรรมพืช 

สถานศึกษาในจังหวัด
อำนาจเจริญ 

200,000 สถานศึกษา 20 
แหง 

250,000 สถานศึกษา 30 
แหง 

300,000 สถานศึกษา 40 
แหง 

350,000 สถานศึกษา 50 
แหง 

400,000 สถานศึกษา 60 
แหง 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอำนาจเจริญ 

F3A8 17.โครงการอบรมการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ อพ.สธ.
จังหวัดอำนาจเจริญ 

พ.ท.ปาชุมชน/กลุม/
องคกร/เขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

100,000  อปท./โรงเรียน/
กลุมปาชุมชน/
องคกรที่เขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ  

100,000  อปท./
โรงเรียน/กลุม
ปาชุมชน/
องคกรที่เขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ  

100,000  อปท./โรงเรียน/
กลุมปาชุมชน/
องคกรที่เขารวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ  

100,000  อปท./โรงเรียน/
กลุมปาชุมชน/
องคกรที่เขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ  

100,000  อปท./โรงเรียน/
กลุมปาชุมชน/
องคกรที่เขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ  

ชมรมฮักแพงปา
อำนาจเจริญ 

F3A8 18.โครงการอบรม
หลักสูตรทองถิ่นศึกษา
ส่ิงแวดลอมจังหวัด

พ.ท.ปาชุมชน/กลุม/
องคกร/เขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

50,000  อปท./โรงเรียน/
กลุมปาชุมชน/
องคกรที่เขารวม

50,000  อปท./
โรงเรียน/กลุม
ปาชุมชน/

50,000  อปท./โรงเรียน/
กลุมปาชุมชน/
องคกรที่เขารวม

50,000  อปท./โรงเรียน/
กลุมปาชุมชน/
องคกรที่เขารวม

50,000  อปท./โรงเรียน/
กลุมปาชุมชน/
องคกรที่เขารวม

ชมรมฮักแพงปา
อำนาจเจริญ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 2169 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อำนาจเจริญ สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ  

องคกรที่เขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ  

สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ  

สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ  

สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.จังหวัด
อำนาจเจริญ  

F3A8 19. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. กำหนด   การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 30 
ป อพ.สธ. 
ประโยชนแทแก
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 7 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
 
 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการเขา
รวมการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค คร้ัง
ที่ 8 ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

 

  การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน
ตน ณ มหาวิทยาลัย
แมโจ จ.เชียงใหม 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 9 
ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

 

เ พื่ อ ก า ร จั ด
นิทรรศการ อพ.สธ. 
ทุ กๆ  2 ป  ใน ฐานะ
หนวยงานที่รวมสนอง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  
สนับสนุนและกำกับ
ดูแล รร. และ อปท. 
สมาชิกในการเขารวม
ประชุมวิชาการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
และฐานทรัพยากร
ท อ งถิ่ น  ระ ดั บ ภู มิ  
ภาค 

F3A8 20. การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-จังหวัด 

    เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

  เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

ก ำ ห น ด ใ ห เ ป น
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร
ด ำ เนิ น ง า น จั ด ท ำ
เว็บ ไซต  อพ .สธ . – 
จั ง ห วั ด  ร ว ม ทั้ ง
ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
ทุกป 

F3A8 21 . สนั บสนุ น โรง เรียน
ส มั ค ร เข า ร ว ม ส น อ ง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งาน สวน พ ฤกษ ศาสตร
โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ ก ำ กั บ
ขั บ เ ค ล่ื อ น ง า น ส ว น

สถานศึกษาในจังหวัด  เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดย
กำหนดโรงเรียน

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก

1.สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล



หนา 2170                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด  

เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

สมาชิกเปาหมายที่
จะขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice)  
ตอปงบประมาณ 

เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  ร ร .
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 รร.สมาชิก
ด ำ เนิ น งาน ร ว ม กั บ 
อ ป ท . ส ม า ชิ ก ฐ า น
ทรัพยากรทองถิ่น 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/botanical_schoo
l/neo_sbg/index.ht
ml 
5 . ง า น ส ว น พ ฤ ษ
ศ า ส ต ร โ ร ง เ รี ย น 
อพ.สธ.ผูกพันกับแผน
ปฏิรูปประเทศ ขอให
ทางจังหวัดศึกษาขอมูล
ป ระ เดิ นป ฏิ รูป ตาม
แผนปฏิ รูปประเทศ
ด า น ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม หนา 292 
และ 307 ดาวนโหลด
จาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 2 2 . ส นั บ ส นุ น อ งค ก ร
ป ก ค รอ งส ว น ท อ งถิ่ น 
(อปท.) สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 
และกำกับขับเคล่ือนงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด 

พื้นที่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

1. สำนักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โย บ า ย ข อ ง ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ระราชดำ ริ  อป ท . 
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
พื้นที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้ น ที่  1  – 2  อ ป ท .
ส ม าชิ ก ด ำ เนิ น ง าน
รวมกับ  รร. สมาชิ ก
ส วน พ ฤ ก ษ ศ าส ต ร
โรงเรียนในพื้นที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/domestic/index.
html 
5. งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.ผูกพัน
กับแผนปฏิรูปประเทศ 
ขอใหทางจังหวัดศึกษา
ขอมูลประเดินปฏิ รูป
ต า ม แ ผ น ป ฏิ รู ป
ป ร ะ เ ท ศ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หนา 
292 และ 307  
ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_



หนา 2172                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

4/1.PDF 
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